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 الفصل الخامس

 الحر الخلفً الفقد حاالت فً األجهزة قواعد دعم

SUPPORT FOR THE DISTAL EXTENSION DENTURE BASE 

 الخلفً السنً الدعم من محرومة الحر الخلفً االمتداد ذات الجزئٌة المتحركة األجهزة تكون

 السنخ على معتمدة األخٌرة الدعامة خلؾ الواقعة السنخٌة الحافة لتؽطً قواعدها وتمتد

 واالستقرار الثبات لبعض بحاجة القواعد هذه تكون كذلك الدعم بعض تأمٌن فً العظمً

 لذلك الحرة الخلفٌة الحافة على المطبقة االطباقٌة القوى بفعل فتل لحركة تتعرض وأنها خاصة

 السنخ عن الخلفٌة الجهاز  حافة ابتعاد لمقاومة التصمٌم على المباشرة ؼٌر المثبتات ندخل

 . لها الحامل

 والخلفً األمامً الطرفٌن من باالسنان ومدعومة محمولة سنٌا المدعومة األجهزة تكون بٌنما

 فقط األمام من السنٌة بالدعامات مدعومة خلفا الممتدة األجهزة تكون( والرابع الثالث الصنؾ)

 ما علٌها وٌحافظ وتعالج تصان أن وٌجب استراتٌجٌة األخٌرة الدعامات هذه تكون لذلك, 

 أمكن

 

 الحر الخلفً االمتداد ذات األجهزة قواعد دعم فً المؤثرة العوامل

FACTORS INFLUENCING THE SUPPORT OF A DISTAL EXTENSION BASE 

 الدعامة خلؾ الخلفً الفقد طول زاد كلما أهمٌة أكثر السنخٌة الحافة من المأخوذ الدعم ٌصبح

 :التالٌة العوامل على الدعم مقدار وٌعتمد األخٌرة

                              Contour and quality of the residual ridge  المتبقً السنخ ونوع شكل -1

  المتحرك الجهاز بقاعدة المؽطى السنخ امتداد طول -2

 Extent of residual ridge coverage by the denture base 

 Type and accuracy of the impression registration        الماخوذة الطبعات ودقة نوع -3

              Accuracy of the fit of the denture base السنخ على الجهاز قاعدة انطباق دقة -4

              Design of the removable partial denture framework المتحرك الجهاز تصمٌم -5

 Total occlusal load applied                                 المطبق قًاالطبا الحمل اجمالً -6
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 المتبقً السنخ ونوع شكل

 قمة وتكون كثٌفا اسفنجٌا عظما ٌؽطً كثٌؾ قشري عظم من المثالً الداعم السنخ ٌتكون

 ضام بنسٌج مؽطى السنخ وٌكون,   وشاقولٌة مرتفعة منحدراته وتكون مدورة عرٌضة السنخ

 الشاقولٌة الضؽوط لمقاومة الدعم تأمٌن على قادرا ٌكون السنخ هذا مثل,  ثابت كثٌؾ لٌفً

 الحٌاة فً نشاهد أو نصادؾ قلما الحظ ولسوء.  القاعدٌة الصفائح عبر علٌه المطبقة واألفقٌة

 اسفنجٌة األحٌان أؼلب فً المتبقً السفلً السنخ قمة تكون. الصفات بهذه أسناخا العملٌة

 ال لذلك,  المزمن االلتهاب مع ذلك ٌترافق لألنسجة تهٌٌجا علٌه المطبقة الضؽوط وتسبب

 أساسٌة دعم منطقة لتكون السفلً السنخ قمة تصلح

 

 الرؾ الخدي  – 1الشكل : 

 عظم من ٌتكون ألنه األساسٌة الدعم منطقة هو( الظاهر المنحرؾ الخط منطقة) الخدي الرؾ

 لمقاومة الالزم الدعم المنطقة هذه تقدم. ثابت كثٌؾ لٌفً ضام بنسٌج مؽطى كثٌؾ قشري

 والقوى األفقٌة القوى فتقاوم السنخٌة المنحدرات سطوح أما الشاقولٌة االطباقٌة القوى

 له الحاملة السنخٌة الحافة عن واالنفصال لالبتعاد بالجهاز تدفع التً أي العكسٌة الشاقولٌة

 (التثبٌت)

 

 ضؽوط المنطقة هذه تحمٌل ٌمكن لذلك المتحرك للجهاز األساسً الدعم الخدي الرؾ ٌقدم  -2-الشكل : 

 األفقٌة القوى وتقاوم للجهاز التثبٌت بعض فتقدم السفلً السنخً لالرتفاع اللسانٌة السطوح أما  اطباقٌة

 السفلٌة السنخٌة الحافة بخالؾ ٌؽطٌها االسفنجً العظم من العلوٌة السنخٌة الحافة قمة تتألؾ

 لذلك الصلبة الحنك لقبة المؽطً المخاطً اللٌفً النسٌج كثٌرا ٌشبه ثابت كثٌؾ ضام نسٌج
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 االطباقٌة والقوى الضؽوط تقاوم أساسٌة دعم منطقة لتكون تصلح العلوي السنخ قمة فان

 المطبقة الشاقولٌة

 

 

 

 لقواعد األساسً الدعم منطقة الى تشٌر المائلة الخطوطمناطق الدعم على الفك العلوي .  -3-الشكل :

,  األفقٌة القوى مقاومة فً أساسً دور لها واللسانٌة   الدهلٌزٌة السنخٌة المنحدرات. خلفا الممتدة األجهزة

 وتحتاج المرونة قلٌلة منطقة وهً المتوسط الحنكً والدرز القاطعة الحلٌمة الى فتشٌر المنقطة المنطقة أما

 الضؽط تخفٌؾ الى ٌهدؾ لرٌلٌؾ

 

 المتحرك الجهاز بقاعدة المؽطى السنخ امتداد طول

 االطباقٌة الضؽوط لتوزٌع ٌمكن ما أكبر السنخً لالرتفاع الجهاز قاعدة تؽطٌة مقدار ٌكون

 المساحة وحدة على الضؽط شدة ٌقلل مما ممكنة مساحة أكبر على

 

 الثبات نقص ٌسبب الناقص الى الٌمٌن : االمتداد.  المرٌض لنفس جهاز قاعدتً بٌن مقارنة -4-الشكل : 

 خلؾ والحلٌمة الخدي الرؾ من كال تؽطً حٌث للقاعدة الكافً االمتداد. الى الٌسار :  والدعم واالستقرار

 (الرحوي خلؾ المثلث) الرحوٌة

 تسمح حد أقصى الى وتمتد السنخٌة المساحة من ٌمكن ما أكبر الجهاز قاعدة تؽطً أن ٌجب

 ؼاٌة فً عامل هو األعظمً االمتداد وهذا للجهاز المجاورة التشرٌحٌة والبنى النسج به

 .ممكنة مساحة أكبر على وتوزٌعها واألفقٌة الشاقولٌة االطباقٌة الضؽوط لتحمل األهمٌة
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 الماخوذة الطبعات ودقة نوع

 الوظٌفً والشكل التشرٌحً الشكل.  السنخٌة للحافة شكلٌن هناك أن القول ٌمكننا

 .اطباقً حمل ألي الٌخضع حرا ٌكون عندما السنخ شكل هو:  التشرٌحً الشكل

 .اطباقً لحمل خاضعا ٌكون عندما السنخ شكل هو:  الوظٌفً الشكل

 

 

   السنخ لنفس الوظٌفً الشكل مع التشرٌحً الشكل مقارنة -5-الشكل : 

. فً الٌمٌن :  (المخططة) الخدي الرؾ منطقة تأمل تشرٌحٌة طبعة عن ناتج سفلً لسنخ مثالفً الٌسار: 

 المنطقة لنفس الوظٌفٌة الطبعة أخذ بعد المثال نفس

 الدرد منطقة تشمل األولى المرحلتٌن ذات الطبعة نأخذ للسنخ الوظٌفً الشكل على للحصول

 االطباق مستوى عن ٌرتفع ظهره على بروزا ٌحمل بحٌث مصمم افرادي طابع فً تؤخذ فقط

  العادي التشرٌحً بالطابع والثانٌة فٌها واالوجٌنول الزنك اوكسٌد مادة تستخدم,  مم 4-6

 ضؽط تطبٌق مع الفم فً االول الطابع وجود وأثناء األولى تصلب بعد األلجٌنات ومادة

 الوظٌفة حالة فً أي مضؽوطة األنسجة شكل على للحصول

  

الى الٌمٌن : الطابع االفرادي الذي سٌسجل  منطقة الدرد . الى الٌسار منظر ترسٌمً   -6-الشكل : 

والتً بواسطتها سٌضؽط الطابع الثانً على األول وبالتالً لالرتفاعات االكرٌلٌة على ظهر الطابع االفرادي 

 على منطقة الدرد فتسجل األنسجة فً حالة الوظٌفة .

 الحركات تنفٌذ مع باالصبع أو بالعض علٌه الضؽط بعض تطبٌق أثناء المسجل السنخ شكل

 وسمً االطباقٌة الضؽوط تلقٌه عند ٌرتسم الشكل وهذا .الوظٌفً بالشكل ٌسمى  الوظٌفٌة
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 الطبعة هذه نسمً أحٌانا.  المختلفة الوظٌفٌة الحركات تنفٌذ أثناء ٌتشكل ألنه بالوظٌفً

 .الثانوٌة أو الثانٌة بالطبعة

 النسج وثخانة( مرونة) بنٌة على ٌعتمد والوظٌفً التشرٌحً الشكلٌن بٌن االختالؾ مقدار 

 أخرى جهة من المطبق االطباقً الضؽط مقدار وعلى جهة من للسنخ المؽطٌة

 أن العالج فً التشرٌحً الشكل على كلٌا ٌعتمدون الذٌن الممارسٌن على ٌجب أخرى جهة من

 للدعامات الممٌلة الحركات لمنع الجهد فاصالت الستعمال الحاجة الجد محمل على ٌأخذوا

 الحر الخلفً للفقد والمجاورة المثبتة

 

 فاصالت وموزعات الجهد -7-الشكل: 

 :التالً وفق الجزئٌة المتحركة باألجهزة الحر الخلفً الفقد عن المعوضٌن صنؾ ستٌفل العالم

 متساوٌٌن جعلهما ٌمكن المخاطً السنخً والدعم السنخً الدعم أن المقتنعون أولئك -1

 .المرنة الموزعات أو الجهد فاصالت باستخدام

 فٌزٌولوجٌة أرضٌة على فقط ٌقوم بالتساوي الضؽوط توزٌع أن على المصرون أولئك -2

 االطباقً الضؽط تحت األجهزة بتبطٌن أو الضاؼطة الطبعة باستخدام وٌنجز

 ممكنة مساحة أكبر على االطباقٌة للضؽوط الواسع التوزٌع فكرة ٌرفعون الذٌن أولئك -3

 .الجهازٌة المساحة من نقطة أي فً المساحة وحدة على الضؽط لتقلٌل

 كامل على االطباقٌة للضؽوط متساوي توزٌع) الوظٌفٌة للطبعات األساسً الهدؾ هو وهذا

 الجهازٌة المساحة

 السنخ على الجهاز قاعدة انطباق دقة

 الباطن السطح بٌن والصمٌمً الحمٌم بالتماس خلفا الممتدة الجهاز قاعدة دعم ٌتحسن

 أن ٌجب الجهاز لصفٌحة الباطن السطح. المتبقً للسنخ المؽطٌة المخاطٌة واألنسجة للصفٌحة

 هذا مثل لٌحقق امتداده مساحة كامل على الرئٌسً الجبسً المثال لسطح أمٌنا نسخا ٌقدم

 الصمٌمً االنطباق

 المتحرك الجهاز تصمٌم
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 الضؽط تحت منه المفر أمرا الحر الخلفً االمتداد ذات الجهاز لصفٌحة الدورانٌة الحركة تكون

 الخلؾ نحو االمتداد طول على ٌعتمد الحركة هذه شدة مقدار بأن نتذكر أن وٌجب.  االطباقً

 الممضوغ الطعام وصالبة طبٌعة وعلى

 أكثر لذلك( . الجهاز قاعدة) للصفٌحة الخلفٌة الحافة أخر عند األكبر الدورانٌة الحركة تحدث

 الفكٌة والحدبات السفلً الفك فً الرحوٌة خلؾ الحلٌمة هً المؤذٌة الحركة بهذه ٌتأثر من

 العلوي الفك فً

 

 (الجهاز قاعدة) للصفٌحة الخلفٌة الحافة أخر عند األكبر الدورانٌة الحركة تحدث  -8-الشكل: 

 الخط هو الدوران محور) األمام نحو الدوران محور تقدم كلما الدورانٌة الحركة مقدار ٌقل

 الجهاز تصمٌم عند أننا أي( . طرؾ كل فً واحدة األخٌرتٌن الدعامتٌن مهمازي بٌن الواصل

 على أي األخٌرة للرحى الوحشً السطح عن ٌمكن ما أبعد المهامٌز لتكون نخطط أن ٌجب

 السن على حتى أو الوحشٌة بدل األنسٌة الوهدة

 

 األمام نحو الدوران محور تقدم كلما الدورانٌة الحركة مقدار ٌقل -9-الشكل : 

 

 أمامً مجاور سن على بوضعهما تسمح الحالة كانت ولو األنسٌة الوهاد على المهامٌز صممت -11-الشكل : 

 أفضل لكان

 المطبق االطباقً الحمل اجمالً
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 على الطعام ٌمضؽوا أن خلفا الممتدة الجزئٌة المتحركة لألجهزة المستخدمٌن المرضى ٌفضل

 أن حٌث االصطناعٌة األسنان استخدام على ذلك مفضلٌن ذلك أمكنهم كلما الطبٌعٌة أسنانهم

 االحساسات من بجملة المرٌض ٌزود بل أكثر مرٌحا فقط لٌس الطبٌعٌة األسنان على المضػ

 واتجاه حجم على للتأثٌر بدوره ٌؤدي وهذا تقدٌمها عن الصناعً الجهاز ٌعجز التً اللذٌذة

 على كبٌر اطباقً حمل ٌتركز حٌث للدعامات المنقولة القوى مقدار وبالتالً االطباقً الحمل

 مع االطباقً الضؽط تحمل فً المتحرك الجهاز ٌشارك أن المهم من كان لهذا قلٌلة دعامات

 الضرر من الداعمة أنسجتها وٌحمً الضؽوط عنها ٌقلل مما المتبقٌة الطبٌعٌة األسنان

 االصطناعٌة األسنان بعدد المتحرك الجزئً الجهاز على المطبق االطباقً الحمل مجمل ٌتأثر

 السطح مساحة تقلٌل ان( . الحدبات نمط) المضؽٌة وبفعالٌتها االطباقٌة سطوحها وبعرض

 تقلل وبالتالً المتحرك الجهاز على واالفقٌة الشاقولٌة القوى ٌقلل االصطناعً للسن االطباقً

 للجهاز الداعمة والنسج األسنان على الضؽوط

 التشرٌحٌة الطبعة

 ٌنتج كاأللجٌنات مرنة طابعة مادة فٌها ٌستخدم الواحدة المرحلة طبعة هً التشرٌحٌة الطبعة

 المتحرك للجهاز الداعمة المختلفة التشرٌحٌة البنى بٌن ما للعالقات تسجٌال ٌقدم ال مثال عنها

 والرخوة الصلبة الفموٌة النسج حالة فقط ٌسجل انه.  للوظٌفة أدائها أثناء الفك على الجزئً

 . الراحة حالة فً

 امكنتها فً استقرت قد المهامٌز تكون مكانه فً وٌستقر الفم الى المتحرك الجهاز ندخل عندما

 وعند الراحة وقت فً المخاطً الؽشاء األجهزة قواعد تالمس بٌنما الدعامات على المحضرة

 الجهة من الجهاز دعم فً دورها المهامٌز تلعب الطعام تناول أثناء الماضؽة القوة تطبٌق

 المخاطً الؽشاء الى االطباقٌة القوة تصل ال بذلك و النسج باتجاه انؽراسه ومنع األمامٌة

 ضاؼطة القاعدٌة للصفٌحة الخلفٌة الحافة تنؽرس بٌنما للدعامات المجاور السنخً والعظم

 عبر األمام فً السنٌة الدعامة على عتلة فعل ومطبقة السنخً والعظم المخاطً الؽشاء على

 تستطٌع ال السنخ لعظم المؽطٌة المرنة األنسجة أن تماما الواضح من . للجهاز الصلب الهٌكل

 الذي العظم وحماٌة تؽطٌة فً دورها ٌنحصر وانما علٌها المطبقة االطباقٌة القوة حمل لوحدها

 أكبر على القوى توزٌع فان لذلك,  االطباقٌة الضؽوط النهائٌة المحصلة فً وٌقاوم ٌتلقى

 األنسجة على الرضوض لمنع أساسً مطلب هو العظمٌة الداعمة األنسجة من ممكنة مساحة

 .الوقت ذات فً السنٌة الدعامات وعلى الخلفٌة المرنة

 القسم تطبق واحدة بمرحلة تشرٌحٌة طبعات من المصنوعة الجزئٌة المتحركة األجهزة ان

 الحافة تحت الواقع العظمً النسٌج وعلى السنٌة الدعامة على االطباقٌة القوة من األكبر

 مساحة كامل على القوى هذه تتوزع أن بدل)  الحر الخلفً االمتداد ذات للصفٌحة الخلفٌة

 الخلفٌة الحافة تحت الواقع العظم رض القوى توزٌع من الوضع هذا نتٌجة وتكون,  (السرج

 السن بهذه ٌودي قد والذي الداعم الطبٌعً للسن السنٌة حول الداعمة األنسجة ورض للجهاز

 شرحناها التً المرحلتٌن ذات الوظٌفٌة نستخدم الحرج الوضع هذا من للخروج .التهلكة الى
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 ؼٌر األخرى المناطق نسجل بٌنما الوظٌفٌة بالحالة الدعم مناطق فً األنسجة لنسجل سابقا

 الكامل الدرد طبعات فً دائما نفعله ما وهذا. الساكنة التشرٌحٌة الحالة فً للجهاز الداعمة

 الرابع انتهى الفصل

 


